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Minnesanteckning
samverkansorganmöte 2020-11-17
Tid och plats
2020-11-17, kl 08.15-10.00, Digitalt via skype
Deltagare
Jim Moritz
Charlotte Hansson
Maria Pettersson
Anita Gustavsson

Annika Lindqvist
Lea Wikström
Linnea Roslund

För kännedom
Jonas Törnqvist
Annika Stöckel

Minnesanteckningar
1. Genomgång av minnesanteckningar från senaste möte
2. Information från Tanvårdsgruppen
a. Symfoni
Fortsattutredning gällande listningsfunktionen i symfoni pågår. Inför årsskiftet görs vissa förändringar och uppdateringar, pland annat prislista. Ny utbildning för kommunanvändare finns nu tillgänglig.
b. LOV(BoU)
-

Beställaren kommer att begära in information om
de mål som finns i beställningen. När och hur
kommer vi att återkomma till.

-

Beställningen för 2021 beslutades av regionstyrelsen 11 november men protokollet är inte justerat
än varför den inte är publik.

c. Uppdateringar på NLLPLUS
3. Övriga frågor
a. Hemsidor
b. Från Folktandvården?
-

Färre privata vill ansluta till lov. Hur tänker beställaren? Svaret från beställaransvarig är att det
idag inte finns någon direkt uttalad strategi. Ett ar-
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bete behöver göras inkluderande en dialog med leverantörer om vilka faktorer som försvårar/underlättar nya privata leverantörer inom LOV.
-

Frågan om förändrat revisionsintervall för munfriska 16+, skäl till varför detta inte hörsammas?
Den politiska ledningen beslutade att inte ta med
förslaget om ändrat revisionsintervall för 16-23
åringar i beställningen för 2021. Som orsak anges
att effekten (ca 400 timmar extra) uppfattades för
liten i jämförelse med den föreslagna förändringen.

c. Från Privata tandläkare?
Frågan om siths-kort? Info till privata aktörer kommer så
fort det finns någon.
Sammanställda svar från enkät om barntandvård, från privata vårdgivare bifogas
4. Rundfrågning
Privata: Har haft ett höstmöte med ca 13 kliniker representerade.
Det verkar rulla på bra för alla privata i Norrbotten. En ny privat klinik i Gällivare sen senaste mötet. Ingen klinik har ett stort behov av
nya patienter, utan alla har ganska fullt.
Finns vissa frågeteckning kring covid-testning och eventuell vaccinering. Privat tandpersonal ska ha samma prio som folktandvårdens
personal.
Folktandvården: Mycket covidrelaterat arbete pågår. Efter sommaren togs ett beslut att återuppta all vård, och påbörja arbetet med att
jobba av den vårdskuld som uppstått.
När den uppsökande verksamheten ställdes in i våras infördes, i
samverkan med tandvårdsgruppen, en digital variant. Syftet är att via
digital kontakt med ec eller motsvarande på boendet fånga upp vårdbehov som inte kan anstå samt stötta med munvårdsråd. Efter en
kort period av ”vanlig” uppsöksverksamhet har vi nu åter gått över
till den digitala varianten
Bedömningstandläkare:


Utbildningsfilmer om regionens tandvårdsstöd som finns på
Tandvård inom hälso- och sjukvården har uppdaterats



För att utgöra ett kunskapsstöd för utfärdare av tandvårdsintyg har vi framställt en digital utbildning för utfärdare av
tandvårdsstödsintyg.
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Information om regelverk kring infektionssanering inför insättande av antiresorptiva läkemedel (tex bisfosfonater) på
osteoporosindikation kommer att skickas ut till hälsocentraler. Denna information kommer även att läggas ut på
hemsidan.

5. Nästa möte
Nästa möte beslutas till 4 maj 2021 kl 08.15-10.00

Mötesanteckningar skrevs av Jim Moritz
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